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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 12. 4. 2018 Vaši 

žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o zkouškách k osvědčení 

odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce. Ve své 

žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

1. V jaké podobě se vykonávají zkoušky k osvědčení odborné způsobilosti projektovat, 

provádět a vyhodnocovat geologické práce? Pouze ústně či i písemně? Je někde 

dohledatelný jmenovitý seznam členů komise?  

2. V jakých nejbližších termínech se budou zkoušky vykonávat nebo jak jsou termíny pro 

zkoušky voleny?  

3. Ve věstníku z r. 2001 jsou uvedeny okruhy otázek ke zkoušce, z dnes již z velké části 

neplatných předpisů, v závěru je uvedeno: „Uvedený okruh předpisů a jejich 

konkrétních ustanovení vychází ze stavu k 30. 6. 2001. V případě změn uvedených 

právních předpisů, které by měly vliv na vymezení okruhu znalostí požadovaných 

ke složení zkoušky, budou změny promítnuty do stanovených požadavků formou 

dodatků k tomuto opatření.“ Nikde jsem výše uvedené dodatky nedohledala. Mohu 

tedy o ně poprosit?  

4. V jaké formě a kde se žádá o vykonání zkoušky, jaká je aktuální výše poplatku, kde 

a jak se hradí?  

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) Zkouška k vydání osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět 

a vyhodnocovat geologické práce podle § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., 

o geologických pracích, v platném znění, a ve smyslu vyhlášky MŽP č. 206/2001 

Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat 

geologické práce, v platném znění, se koná nejprve v písemné podobě formou 
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dopoledního testu. Odpolední ústní část je pak zaměřena na nejasnosti nebo 

chybné odpovědi z písemného testu a jejich vyjasnění či doplnění. Zkouška je 

zaměřená na ověření znalosti právních předpisů a schopnosti jejich aplikace 

v daném oboru. Jmenný seznam členů zkušební komise zřízené ministerstvem je 

z pochopitelných důvodů neveřejný. 

Ad 2) Termíny pro zkoušky jsou voleny ad hoc, záleží na počtu žadatelů a výsledku 

vyjádření a hodnocení odborných garantů. Obvykle se konají 1x za 1 – 2 měsíce 

s výjimkou prázdninového období, v průměru cca 8x za rok. V současnosti není 

žádný termín zkoušky přímo stanoven. V případě podání žádosti je samozřejmě 

ponechán čas na vyhláškou požadované posouzení předložených prací odbornými 

garanty. 

Ad 3) Předmět zkoušky je pro jednotlivé obory specifikován v odst. 3 § 6 výše uvedené 

vyhlášky. U uvedených požadovaných právních předpisů a legislativních norem jde 

samozřejmě o jejich aktuální platné znění. 

Ad 4) O ověření odborné způsobilosti, jak lapidárně sděluje odst. 2 § 4 výše uvedené 

vyhlášky, je třeba písemně požádat ministerstvu. Specifikaci žádosti jasně formuluje 

následný odst. 3 téhož paragrafu téže vyhlášky. Ten uvádí formou odkazu (písmeno 

g/ odst. 3) na zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění 

(příloha – sazebník – položka 22a) i výši správního poplatku. Aktuální výše poplatku 

je 1000 Kč. Hradí se kolkovou známkou. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 
 
 


